
платформата, свързваща организатори на събития
със зали, оборудване и услуги



Само в Eventplus.bg – филтри за търсене по специализирани критерии



Само в Eventplus.bg 
организаторите могат да
търсят по специализирани
критерии Вашият Ивент

център и зала
участват в
максимален
брой търсения
• С всички вариации
на подреждане

• Видове събития

• Категории

• Местоположение



Eventplus.bg комбинира двата подхода
реклама с визуално представяне и резултати от търсене по критерии

Визуална реклама Търсене по критерии

Търсене на карта по тип събитие и близост до адрес.



Вашите услуги
ще бъдат представени
по категории, така че
организаторите на
събития да намерят
точно това, от което
се нуждаят



Предимства на EventPlus.bg

Достигате до профилирана аудитория
Видими сте за потенциални клиенти, които са в процес на организиране на събитие и имат нужда
от Вашите услуги.

Увеличавате заетостта на Вашите Зали и Услуги
Чрез EventPlus.bg имате възможност да достигнете до повече потенциални клиенти и да постигнете
по-добра заетост, повече приходи и в по-слаби сезони.

Реализирате повече допълнителни услуги в рамките на едно
събитие
Всяка Ваша зала и допълнителна услуга е представена прецизно с всички възможности в
EventPlus.bg, за да може да бъде максимално полезна на организаторите на събития, а Вие да
реализирате по-голям обем от услуги.

Добавяте още един маркетингов инструмент
Платформата EventPlus.bg ще представи Вашите зали и услуги чрез сайта и социалните мрежи пред
таргетирана аудитория, ще повиши познаваемостта Ви сред организатори на събития.



EventPlus.bg vs. Google Search реклама

В EventPlus.bg може да се търси не просто по ключова дума, а по
конкретни критерии като капацитет на зала, начин на
подреждане, локация и т.н.

В EventPlus.bg цената за показване на обява за цял ден е равна
само на 1 клик по ключова дума в Google

„конферентна зала“ – 1.39 лв.
„зала под наем“ - 0.67 лв.

Неограничено търсене по специфични
критерии

0.41 лв. на ден

Цена при план ePLUS12 /12 месецa/ в EventPlus.bg цена за 1 клик в Google Adwords за ключова дума

vs.



EventPlus.bg vs. Google Adwords Search реклама

В EventPlus.bg организаторите имат
всичко на едно място, по-голям
интерес към оборудването за събития.

В EventPlus.bg може да се търси както
по ключова дума, така и по категории.

Реклама чрез Google Adwords: 

• висока цена на клик
• висока конкуренция

Неограничена реклама и търсене от
потребители по специфични критерии

0.41 лв. на ден

при план ePLUS12 /12 месецa/ в EventPlus.bg

цена само за 1 клик



EventPlus.bg инвестира вместо Вас!

Намалявате маркетинговия си бюджет
Като платформа с фокус върху привличането на организатори на събития, Вие можете да

разчитате на EventPlus.bg да рекламира Вашите зали и допълнителни услуги пред потенциални

клиенти.

Реклама в социалните мрежи
EventPlus.bg инвестира собствени средства в рекламирането на Вашите зали в социалните мрежи

и виртуалното пространство.

Продуктово позициониране
EventPlus.bg предлага възможност за безплатно публикуване на Вашите медийни изяви, ПР

материали, статии, събития, в секция „Актуално“.



EventPlus.bg – Всичко за Вашето събитие

EventPlus е ефективна защото улеснява комуникацията между организатори и

доставчици. Само с три клика ще откриете подходяща зала, оборудване или

необходимия Ви партньор, за да организирате успешно Вашето събитие.

Искам да участвам:

Цена от 12.50 лв. на месец

план за период от 6 месецa план за период от 12 месеца

план за период от 12 месеца

ePLUS 6 ePLUS 12

ePLUS Gold 12 

https://eventplus.bg/tseni-za-abonamentni-planove/tseni-zali/
https://eventplus.bg/tseni-za-abonamentni-planove/tseni-zali/
https://eventplus.bg/tseni-za-abonamentni-planove/tseni-zali/


За контакт:

email: info@eventplus.bg

www.eventplus.bg

Всичко за Вашето събитие, актуални

новини и тенденции

mailto:info@eventplus.bg
http://www.eventplus.bg/

